
Classe 9: 12/04/21 

Exercicis del llibre 

Unitat 3: 12, 13, 14, 16 

doncs (entonces) 

 

anar-se’n   (irse) 

me’n vaig 

te’n vas 

se’n va 

ens n’anem 

us n’aneu 

se’n van 

 

Les hores i fer els exercicis del llibre 

5:   i cinc 

10: i deu 

15: un quart 

20: 15+5:                 un quart i cinc 

25: 15+10:               un quart i deu 

30: 15+15:               dos quarts 

35: 15+15+5:           dos quarts i cinc 

40: 15+15+10:         dos quarts i deu 

45: 15+15+15:          tres quarts 

50: 15+15+15+5:    tres quarts i cinc 

55: 15+15+15+10:  tres quarts i deu 

 

10:05:  són les deu i cinc del matí 

10:10:  són les deu i deu 

10:15:  és un quart d’onze 

10:20:  és un quart i cinc d’onze 

10:25: és un quart i deu d’onze 

10:30: són dos quarts d’onze 

10:35: són dos quarts i cinc d’onze 

10:40: són dos quarts i deu d’onze 

10:45: són tres quarts d’onze 

10:50: són tres quarts i cinc d’onze 

10:55: són tres quarts i deu d’onze 

14:35:  són dos quarts i cinc de tres del migdia 

21:25: és un quart i deu de deu de la nit 



06:13:   falten dos minuts per un quart de set                                          15: un quart 

  

07:18:   falten dos minuts per un quart i cinc de vuit                              20  un quart i cinc 

 

08:29:  falta un minut per dos quarts de nou                                         30  dos quarts 

 

23:47:   falten tres minuts per tres quarts i cinc de dotze                50 tres quarts i cinc 

 

exercicis de les hores: unitat 3: 3, 4, 6, 7 

matí: 06:00 – 13:00 

migdia: 12:00 – 15:00 

tarda: 15:00 – 19:00 

vespre: 19:00 – 21:00 

nit: 21:00 – 00:00 

matinada: 00:00 – 06:00 

Exercici 4: pàg 38 

22:10:   són les deu i deu  -   falten cinc minuts per a un quart d’onze de la nit 

 

14:40: són dos quarts i deu de tres  -  falten cinc minuts per a tres quarts de tres del 

migdia 

 

19:27: falten tres minuts per a dos quarts de vuit del vespre 

 

03:15: és un quart de quatre de la matinada  

 

20:15: és un quart de nou de la nit 

 

13:45:   són tres quarts de dues del migdia 

 

dos:  homes 

dues: dones 

 

05:10:   són les cinc i deu de la matinada / falten cinc minuts per un quart de sis del 

matí 

 

16:55: són tres quarts i deu de cinc de la tarda / falten cinc minuts per a les cinc de la 

tarda 

 

12:05:  són les dotze i cinc del migdia / falten deu minuts per un quart d’una.  



Exercici 6.pàg 39  

04:30:  són dos quarts de cinc de la matinada 

18:05 – són les sis i cinc de la tarda/  falten deu minuts per a un quart de set de la 

tarda 

12:10 – són les dotze i deu del migdia  / falten cinc minuts per a un quart d’una del 

migdia 

07:55 – són tres quarts i deu de vuit del matí / falten cinc minuts per a les vuit del matí 

21:30: són dos quarts de deu de la nit 

22:45:  són tres quarts d’onze de la nit 

10:33: Són dos quarts i tres minuts d’onze del matí / falten dos minuts per a dos quarts 

i cinc d’onze del matí 

23:15: és un quart de dotze de la nit 

13:40: són dos quarts i deu de dues del migdia / falten cinc minuts per a tres quarts de 

dues del migdia.  

 


